
( >ço--TilJalH

RESOTUçÃO Nq OOV2O2O, DE 07 DE MA|O DE 2020. - CONVATE

cRrA A CÂMARA TEMÁTIcA DE sERVrços DE

rÍ{spEçÃo sANrrÁRrA DE pRoouros DE

oRtGEM ANrMAr. No coNsóRcto púBUco
INÍERMUNICIPAT OE DESENVOTVIMENÍO

REGToNAT - coNvAtÊ E oÁ ourRAs
pRovtDÊÍ{ctAs.

Considerando o aÍt. 22 do Estatuto do Consórcio Público lotermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONVALE,

que permite á criação de Brupos de tiabalho (câmeias temáticâs), o pREstDENÍE Do coNsóRcto púBltco

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RENATO SOARES DE FREIÍAS, no uso das atribuiçôes que lhe

confere o Estatuto,

RESOTVE:

An. 1c Fica c.iada a câmâra Temática de Serviços de lnspeção Sanitária dê Produtos de origem Animal, na eírutura
do consôrcio Público lntermunicipal de Desenvofuimento Regional - CONVALE, quê será regida nos termos deÍinidos

na presente Resolução.

Art. 29 A câmâra Temáticâ de serviços de lnspeção sanitáriâ de Produtos de oriSem Animal terá as seguintes

competências:

1. Realização e discussão de estudos e artigos sobre os temas gue envolvem os objetivos do coNVAr.r;

2 Diálo8o§ com especialistas e represêntantes da sociedade sobre os objetivos da câmaía Temática;

realização de conferêncies, encontros, seminários e audiências públicas;

3. Apresentaçâo de estudos e outros documentos que viabilizem a execução dos obretivos desta câmara;

idêntmcar, propor, apoiar e acompanhar aÉes para o desenvolvimento das atividades das cadeias

produtivas do agronegócio brasileiro êm todo otêrritório de atuaÉo do CONVALE;

4. Estimular e permitir a paridade e parceria na p.oposiçâo de ações e políticas públlcâs, favorecendo o

desenvolvimento equilibrado dos trabalhos realizados pelo CONVALE nos médios e longos prazos;

5. Analisar e propoÍ soluções de conflhos por meio de negociações,

Congínio lntermunicipal de
Desenvolümento Regional

6.

7.

CooperaÉo e construção de consênso possível êntre as partes;

Auxlliar na busce pela melhoria da estruturação dos difêrentes €los das cadeias produtivas e comêrciais;
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8. Estimular maior eficácia das negociações entre o CONVA|E e as esferas governamentais; priorizar o

desenvolvimento de políticas públicâs para o CONVALE;

9. Harmonizar e propor aproximaÉo de interesse públicos e privados em convergêncie com os interesses do

CONVALE;

10, Proposição e discussão de ahernativas de valorização da agroindústrie de pequêno porte dentro do

campo de atuação do CONVALE;

11. Discussâo e divulgaÉo de informaçôes atualizadas sobre os sêrviços de inspeÉo sanitá.ia de produtos de

origem animal;

12. e realizaÉo de outras atribuições em conformidade com os objetivos de criação desta Câmara.

Art. 3c A Câmara Temática dê Serviços de lnspeção Sanitária dê Produtos de Origem Animal obietiva oÍerecer

supone às ações enumeredas nos incisos I e XIV do art. 29 desta Resolução; receber e emitir parecer sobre as

demandas de entidades públicas e privadas municipais, regionais e esteduais; elaborar estudG e propor resoluções

normativas inerentes aos objetivos desta Câmara Temática; e se manifestar sobre assuntos encaminhados pela

Diretoria Execütivâ do CONVALE.

Parágrafo único. A Câmara Temática sempre se reunirá mediante comunicaçâo prévia e de acordo com a

necessidade dos essuntos demandados pelo CONVALÊ, ou por soliciteção da Diretoria Executiva do

CONVÂLE bem como dos assuntos demandados por esta Câmara Têmática.

Art. 4c A Câmara Temática de Serviços de lnspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal será composta por

quanlos membros forem necessários e terãg o mandato de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual

período.

§ 1l Os membros da Câmara Temáticâ de quel.ata esta Resoluçâo serão nomeados por ato administretivo, os quâis

elegerão um Presidente entre eles para coordenar os tràbalhos.

§ 29 Conforme o caso, as açôes da Cámãre Temática que necessitem ser submetides a votação serão aprovadas ou

rejeitadâs pela maioria dos membros presentet cábendo ao Presideote o voto de minerva em caso dê empate.

An. 5e As funçôes exercidas pelos membros da Cámara Temática de Serviços de lnspeÉo Sanitária de Produtos de

oriSem Animal são consideradas de interesse público e não serão remuneradas, sem nenhuma possibilidade de se

estabelecer vínculo empregatÍcio para com o CONVALE.

An.6e Esta ResoluÉo entrará em vigor na datâ de sua publicação.

Uberâba-MG, 07 de maio de 2020

Conírio lnbrmunicipal de
Deseruolümento Regional
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